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***10-16 ทา่นเลอืกวนัออกเดนิทางไดท้นัท*ี** 
 ไกดส์ว่นตวัดแูลตลอดทรปิ-เดนิทางพรอ้มคณะจากเมอืงไทย / อยากไปไหนเพิม่เตมิแจง้ได ้
 สะดวกสบายเดนิทางเป็นสว่นตัว รายการทัวรป์รับเปลีย่นยดืหยุน่ได ้
 หลกีเลีย่งความจ าเจ น่ังรถไฟสดุทันสมยัเทีย่วในญีปุ่่ น 
 เทีย่ว..ชอ้ปป้ิงจใุจ สะดวกสบาย ตามใจชอบ 
 โรงแรมระดับ 3 ดาว ใจกลางกรงุโตเกยีว ยา่นชนิจกู ุ
 Optional Disneyland สามารถเลอืกซือ้ดสินีย่แ์ลนดเ์พืม่ได ้

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - นาริตะ 
21.00น.  ผูร่้วมเดินทางพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินสายการบิน AIR ASIA X  

AIR ASIA X ใชเ้ครือง AIRBUS A 330-300 จ  านวน 337ท่ีนัง่จดัท่ีนัง่แบบ3-3-3  
มีบริการอาหารพร้อมเสริฟอาหารร้อนทั้งขาไปและขากลบั                                       

23:45น.  เหินฟ้าสู่นาริตะ ประเทศญ่ีปุ่นโดยเท่ียวบินท่ี XJ 600 
วนัทีส่อง นาริตะ – คาวาคูจิโกะ – กระเช้าคาชิคาชิ – พพิธิภัณฑ์แผ่นดินไหว – ภูเขาไฟฟูจิ สถานี 5 – ออนเซ็น 
8:00น.    เดินทางถึงนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลงัจากน าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

  จากนั้นน าท่านข้ึนรถโคช้ปรับอากาศ เดินทางลอดทางด่วนพิเศษซ่ึงเป็นอุโมงค์ใต้ทะเล หรือ ท่ีญ่ีปุ่น
เรียกวา่ โตเกียว เบย ์อควาไลน์ ซ่ึงความพิเศษของทางด่วนน้ีอยูท่ี่การเป็น ทางด่วนท่ีไดรั้บการรับรองให้เป็น
อุโมงคใ์ตท้ะเลผสมสะพานท่ียาวท่ีสุดในโลก ซ่ึงจะแวะจุดพกัรถชมวิวตรงบริเวณกลางทาง ซ่ึงมีช่ือเรียกวา่ 
TOKYO BAY OASIS หรือ “อุมิโนะโฮตารุ” (ห่ิงหอ้ยแห่งทะเล) ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายภาพความ 
มหศัจรรยข์องส่ิงก่อสร้างท่ี มนุษยส์ร้างข้ึนใน อ่าวโตเกียว ซ่ึงนอกจากจะเป็นท่ีพกัรถแลว้ท่ีน่ีก็ยงัมีร้านขาย
ของท่ีระลึก ภตัตาคารรวมไปถึงร้านเกมส์ใหพ้กัผอ่นหยอ่นใจกนัอีกดว้ย  

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ  น าท่านน่ังกระเช้า Kachi Kachi Ropeway สู่ยอดเขา 
TENJO ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที สู่จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยท่ีสุด และ ชมวิวมุมสูงของ
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ เพราะจะไดเ้ห็นความงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะท่ีพื้นน ้ าเป็นสี
ฟ้าสดใสตดักบัภูเขาและเมืองคาวากูจิโกะ  ถ่ายรูปคู่กบัรูปป้ันกระต่ายนอ้ยสีขาว กระต่าย
ในต านานมีประวติัความเป็นมาจากนิทานพื้นบา้น Kachi Kachi Yamaหรือกระต่ายลา้ง
แคน้ วา่มาจากการท่ีเจา้กระต่ายจบัทานุกิข้ีขโมยไดแ้ละน ามาลงโทษโดยการจบัเผาไฟแลว้
ก็โยนน ้ า ก็เลยสร้างเจ้ารูปป้ันกระต่ายน้ีไวเ้ป็นสัญลักษณ์ของท่ีน่ี น าท่านสู่ Kawaguchiko Shizen 
Seikatsukan ป้ายสุดทา้ยของทะเลสาบคาวากูจิโกะมี Natural Living Center ร้านขายของท่ีระลึก ของฝาก มี
ท่ีนัง่ทานกาแฟ softcream จุดนีก้ส็ามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน  
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เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  อาหาร Japanese Set (1) 
บ่าย  น าท่านเดินทางไปสัมผสัประสบการณ์แปลกใหม่ ท่ี Experience Earthquake พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ท่าน

จะไดท้ดสอบในห้องจ าลองแผน่ดินไหว รับการสั่นสะเทือนจากขั้นต ่าสุดสู่ขั้นสูงสุด และสนุกสานในการ
เรียนรู้ประสบการณ์ ในห้องจ าลองแบบต่างๆ จากนั้นให้ท่านเลือกซ้ือของฝากราคาถูก   อาทิเช่น ขนม 
เคร่ืองส าอาง เคร่ืองไฟฟ้า จนสมควรแก่เวลาน าท่านข้ึนภูเขาไฟฟูจิสัมผสับรรยากาศและกล่ินอายอย่าง
ใกลชิ้ดท่ี "สถานีที่ 5" บนระดบัความสูงท่ี 2,500 เมตร (ขอสงวนสิทธิไม่ข้ึน ในกรณีท่ีอากาศไม่เอ้ืออ านวย 
หรือ ทางข้ึนปิด) อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ "สินคา้
พื้นเมืองและขนมอร่อย เช่นโมจิถัว่แดงท่ีข้ึนช่ือ" อิสระเลือกซ้ือสินคา้มากมายตามอธัยาศยัเ  
ได้เวลาน าท่านสู่ทีพ่กั KAWAKUCHIKO HOTEL / MIZUNO HOTEL   OR SIMILAR  
สัมผสัประสบการณ์ การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ ออนเซ็น (ONSEN) น ้าแร่ในสไตล์ญ่ีปุ่นใหท้่านไดพ้กัผอ่น
อยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จบ็และผวิพรรณเปล่งปลัง่ 

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม Japanese Set (2)  
 
 
 
 

 
 
วนัทีส่าม โอชิโนะฮาไก – โตเกยีว - วดัอาซากุซะ – หอคอยโตเกียว SKY TREE – ชินจูก ุ
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม/ร้านอาหาร (3)                 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ โอชิโนะฮัคไก บ่อน ้ าท่ีแปดในโอชิโนะ ท่ีเกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขา
ไฟฟูจิมีอายุมามากกวา่ 1,200 ปี ท่ีใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยงับ่อน ้ าแต่
ละบ่อน ้ า ดงันั้นน ้ าท่ีอยูใ่นบ่อจะเป็นน ้ าท่ีใสสะอาด และสดช่ืนมาก ในปี 1985 สถานท่ีแห่งน้ียงัไดถู้กเลือก
ใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งน ้าจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่นอีกดว้ย  อีกทั้งบริเวณโดยรอบสามารถชม
ดอกไมแ้ละววิของภูเขาไฟฟูจิไดใ้นวนัท่ีอากาศแจ่มใส ให้ท่านไดเ้พลิดเพลิน กบับรรยากาศ พร้อม ชม และ
เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง  น าท่านเดินทางสู่  มหานครโตเกียว เมืองหลวงปัจจุบนัของญ่ีปุ่น ท่ีคลาคล ่าไปดว้ย
ผูค้น และเทคโนโลยลี ้ายคุมากมาย  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  SUNSADA เปิดมาตั้งแต่ปี 1837 /  TEPURA SET  (4)                 
บ่าย   น าท่านเดินทางสู่ วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE  
   กราบนมสัการขอพรจาก องค ์เจ้าแม่กวนอมิทองค า  
   ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร  
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  วดัพุทธท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในภูมิภาคคนัโต และมีผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี 
ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกบั คามินาริมง (ประตูฟ้าค ารณ) ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงขนาดยกัษท่ี์มีความสูงถึง 4.5 เมตร 
โคมไฟทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก  แขวนอยู ่เลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ี   
หรือ เพลิดเพลินกับ  ถนนนาคามิ เซ 
ถนนช้อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของวดั มีร้าน
ขายของท่ีระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็น
เคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และ
ตบทา้ยดว้ยร้านขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่นมายงั
วดัแห่งน้ีตอ้งมาต่อคิวกนั ท่านจะไดเ้พลิดเพลิน กบัการช้อปป้ิงของฝากท่ีเป็นแบบญ่ีปุ่น ญ่ีปุ่น Made In 
Japan  แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, 
เส้ือผา้ เป็นตน้ ไดท่ี้น่ี  

...........       น าท่านไปถ่ายรูปกบัโตเกยีวสกายทรี  แลนดม์าร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว 

........... จากนั้น ช้อปป้ิง ย่านชินจูกุ ยา่นชอ้ปป้ิงชั้นน าของชาวญ่ีปุ่นท่ีถือวา่เป็น แหล่งอัพเดทเทรนด์ 
ของชาวปลาดิบ ยา่นความเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนั เชิญท่านเลือก 

 ชมและซ้ือ สินคา้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร์, 
Note Book, นาฬิกา, เส้ือผา้ และเคร่ืองส าอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
ท่ีราคาค่อนขา้งถูกกวา่เมืองไทย และท่ีจะขาดไม่ไดเ้ลยก็ คือ ร้าน 100เยน ซ่ึงสินคา้ทุกอยา่งภายในร้านจะ
ราคา 100 เยน เท่ากนัหมด ท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากกลบับา้นได ้ในราคาท่ีสบายกระเป๋า * 
*** เพือ่ให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้เยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลอืกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านค้าต่างๆ ในย่านชินจูกุ ***  
น าท่านสู่  E HOTEL HIGASHI SHINJUKU / SUN MEMBER HOTEL SHINJUKU OR SIMILAR 
 

วนัทีส่ี่  FREE DAY – หรือเลอืกซ้ือทวัร์ดิสน่ีย์แลนด์เพิม่ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม/ร้านอาหาร 5                  
  น าทุกท่านเดินทางกลบัสู่โตเกียว หรือ สู่โตเกียวดิสน่ียแ์ลนด ์(น าท่านฝากสัมภาระ) 

-------------------------------------อิสระตามอธัยาศยั----------------------------  
หรือเลือกซ้ือทวัร์เท่ียว โตเกียวดีสนียแ์ลนด ์ผูใ้หญ่ท่านละ 2,800 บาท เด็ก
ต ่ากวา่ 12 ปี ท่านละ 2,000 บาท 
น าท่านเดินทาง โดยรถไฟ มุ่งหนา้สู่ โตเกยีวดิสนีย์แลนด์ ใหท้่านสัมผสั
ความสนุกสนานในดินแดนแห่งความหฤหรรษอ์นัยิง่ใหญ่ทุ่มทุนสร้างกวา่ 
600 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ดว้ยเน้ือท่ีไดจ้ากการถมทะเลในอ่าวโตเกียวพบกบั
สัญลกัษณ์ดิสนียแ์ลนด ์มิกก้ีเมา้ส์ ท่ีพดูไดค้ล่องทั้งภาษาญ่ีปุ่น และ
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ภาษาองักฤษพร้อมเพื่อนการ์ตูนมากมาย เชิญท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกบัความอลงัการของจินตนาการต่ืน
ตากบั WESTERNLAND ต่ืนเตน้กบัการล่องเรือผจญภยัผา่นเหล่าโจรสลดัใน PIRATES OF THE–
CARIBBEAN  
สนุกกบัการนัง่เรือบุกป่า JUNGLE CRUISE 
ท่านจะไดพ้บกบัเหล่าสัตวป่์านานาชนิด ผอ่น
คลายอิริยาบทกบัการ นัง่รถไฟชมความ
หลากหลายในดิสนียแ์ลนด ์กระชากใจใส่ความ
สนุกเพิ่มกบั BIG THUNDER  MOUNTAIN เร้า
ใจกบัรถไฟขนถ่านตะลุยความมนัส์ในเหมืองแร่
โบราณ BUZZ LIGHT YEAR’S  ASTRO 
BLASTER ท่ีจะน าเขา้ไปยงัโลกอวกาศ พร้อม บตัต ์ไลทเ์ยยีร์ ตวัละครเร่ือง TOY STORY เพื่อต่อสู้กบั 
เชิร์ค พร้อมกบัเหล่าสมุนท่ีน่ากลวัปนความน่ารัก เขยา่ขวญั กบั HAUNTED MANSION ปราสาทผสิีง ท่ีมา
ของภาพยนตร์แนวสยองขวญัเร่ืองดงัแห่งปี  สนุกต่อกบั SPLASH MOUNTAIN ท่ีทา้ทายความกลา้ เพลิน
ใจกบัเหล่าตุก๊ตาน่ารักทั้งหลายใน สมอลล์ เวล์ิด และเคร่ืองเล่นนานาชนิดอนัต่ืนเตน้มากมายใหท้่านได้
สนุกสนานอยา่งเตม็ท่ี พร้อมเลือกซ้ือหาสินคา้ท่ีระลึกสไตลดิ์สนีย ์ณ MAIN STREET ประทบัใจกบัความ
งามของ ขบวนอิเล็กทริคพาเหรดอนัตระการตา บนัทึกภาพความประทบัใจกบัการ์ตูนดงัของวอลท์ดิสนียท่ี์
ท่านช่ืนชอบ   (ไม่รวมอาหารกลางวนั-ค ่า) 
หมายเหตุ: กรณีลูกค้าต้องการเดินทางไปโตเกียวดิสนีย์ซี ต้องช าระค่ารถ MONORAIL DISNEY LINE เพ่ิม
เองท่านละ 500 เยน ไปกลับ           

วนัที่ห้า  ศาลเจ้าเมจิ – บุฟเฟ่ต์ ขาปู – วดันาริตะ – ห้งออิอน -  สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม/ร้านอาหาร  6                
08:30น. น าท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าเมจิ (Meiji Jingu / Meiji Shrine) นั้นสร้าง

ข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์อุทิศถวายแด่สมเด็จพระจกัรพรรดิเมจิ (Emperor 
Meiji) และพระจกัรพรรดินีโซเค (Empress Shoken) ภายหลงัจากท่ี
ทั้งสองพระองคน์ั้นสวรรคต ศาลเจา้แห่งน้ีสร้างเสร็จเม่ือปี ค.ศ.1920 
โดยการร่วมมือของประชาชนทัว่ญ่ีปุ่นท่ีช่วยกนับริจาคตน้ไมก้วา่ 
100,000 ตน้ เพื่อสร้างป่าแห่งน้ีข้ึน ศาลเจา้เมจินั้นเป็นศาสนสถานใน
ศาสนาชินโตอนัเป็นศาสนาเก่าแก่และดั้งเดิมของญ่ีปุ่น ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 นั้นศาลเจา้แห่งน้ีถูก
ท าลายอยา่งหนกั ศาลเจา้ปัจจุบนันั้นไดรั้บการบูรณะข้ึนใหม่ราวปี ค.ศ.1958 ดว้ยงบประมาณท่ีเกิดจากการ
ระดมทุนสาธารณะอีกคร้ังนัน่เอง นอกจากน้ีกิจกรรมท่ีเป็นท่ีนิยมทั้งคนญ่ีปุ่นและนกัท่องเท่ียวก็คือการขอ
พรบนแผน่ไมท่ี้เรียกวา่ อิมะ (Ema) ซ่ึงจะเป็นแผน่ไมเ้ล็กๆ (แผน่ละ 500 เยน) ใหเ้ราเขียนขอพรต่างๆ ลงไป
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ในนั้น อธิษฐานเสร็จแลว้ก็ใหน้ าไปแขวนไวโ้ดยรอบตน้ไมใ้หญ่ท่ีจดัไวใ้ห้นัน่เอง ซ่ึงเราจะเห็นไดต้ั้งแต่
ภาษาญ่ีปุ่น, ภาษาองักฤษ, ภาษาเกาหลี, หรือวา่แมแ้ต่ภาษาไทย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั (บุฟฟต์นานาชาติ + ขาปู) 7 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “วัดนาริตะซัน” วดัน้ีเป็นหน่ึงในวดัท่ีเป็นท่ีรู้จักมากท่ีสุดใน

ภูมิภาคคนัโต ถือวา่เป็นวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดในแถบชิบะ และจ านวนผูม้าเยี่ยมชมก็เป็น
รองเพียงศาลเจา้เมจิ ในกรุงโตเกียว บริเวณวดัเป็นท่ีตั้งของประตูหลกั มีทางเดิน
บันไดข้ึนสู่อาคารหลักเป็นสถานท่ีส าหรับสักการบูชา ภายในวดัท่านสามรถ
บนัทึกภาพเจดียห์้าชั้นหน่ึงคู่ สวนหยอ่มท่ีมีสระน ้ าขนาดใหญ่ ภายในก่อสร้างดว้ย
สถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยงัคงเอกลกัษณ์ของศิลปะแบบญ่ีปุ่นเอาไว ้น า
ท่านกราบนมสัการขอพรพระ เพื่อสิริมงคล ให้มีชีวิตท่ีดีและยืนยาว พร้อมเลือกชม
และซ้ือเคร่ืองรางของขลงั(Omamori)และสินคา้พื้นเมือง 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนยร์วมสินคา้ชั้นน าต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, 
รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้ท่านไดเ้พลินเพลินกบั
การ  “เลอืกชมและซ้ือ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยั อาหารเยน็อสิระตามอธัยาศัย  

16.00น.  สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” 
20:15น.   เหินฟ้าสู่กรุงเทพดว้ยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ 601 
00:55น.   ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัด์ิภาพ พร้อมความประทปัใจ 
 

               
 
อตัราคา่บรกิาร 10-14 ทา่นเลอืกวนัเดนิทางไดเ้อง 

ผูใ้หญ ่   46,900 บาท (พกัหอ้งละ 2ทา่น/หอ้งละ 3ทา่น-เสรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว  +7,500    บาท พกัใจกลางเมอืง 
 

อตัราคา่บรกิาร 15-19 ทา่นเลอืกวนัเดนิทางไดเ้อง 
ผูใ้หญ ่   41,900 บาท (พกัหอ้งละ 2ทา่น/หอ้งละ 3ทา่น-เสรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว  +7,500    บาท พกัใจกลางเมอืง 

 
อตัราคา่บรกิาร 20-24 ทา่นเลอืกวนัเดนิทางไดเ้อง 

ผูใ้หญ ่   39,900 บาท (พกัหอ้งละ 2ทา่น/หอ้งละ 3ทา่น-เสรมิเตยีง) 
พกัเดีย่ว  +7,500    บาท พกัใจกลางเมอืง 

 
 

***ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงราคา ในกรณีAIRSIAมกีารปรบัขึน้***  
 

 

 
 
 
 

*เด็กต ่ากว่า 5  ขวบ ไม่ใช้เตียง 
  ลดลง 3,000 บาท 

*เกนิ 5 ขวบ/ไม่มรีาคาเดก็ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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อตัรานีร้วม     
-           ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบัชั้นสายการบิน AIRASIA X / VIETNAM AIRLINES  และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
-     ค่ากระเป๋าสัมภาระโหลดเขา้ใตท้อ้งเคร่ืองท่านละ 20 กิโลกรัม 
-           รายการท่องเท่ียวตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
-           ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน จ านวน 3 คืน  
- อาหาร 7 ม้ือ 
-           ค่ารถไฟท่องเท่ียวตลอดทริป (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) 
-          ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 1,000,000 บาท /ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์
- ไกดผ์ูช้  านาญเดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย  
อตัรานีไ้ม่รวม  
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์/ มินิบาร์ ค่าอาหาร / เคร่ืองด่ืม 
-  ทิปไกด ์2000 เยน/ท่าน/5วนั 
- ทิปพนกังานยกกระเป๋า 
- ดิสน่ียแ์ลนด์ 
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จถูกตอ้ง เพื่อออกใบก ากบัภาษี) 
 
เงื่อนไขการจอง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท เพื่อยนืยนัการเดินทาง 

ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั  
 
การยกเลกิ หากมีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทุกกรณี           
เพื่อหลีกเล่ียงค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนหากท่านเปล่ียนใจไม่ตอ้งการท่ีจะเดินทาง..กรุณาเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางภายในทนัที 
หลงัจากแจง้มีความประสงคท่ี์จะยกเลิกและตอ้งแจง้ช่ือท่านท่ีตอ้งการเดินทางท่านใหม่ภายใน72ชม.ก่อนเดินทางเท่านั้น 
มีค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนช่ือ ซ่ึงเป็นค่าธรรมเนียมของสายการบิน 
 
หมายเหตุ  

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีท่ีมีการข้ึนของอตัรา
แลกเปล่ียนเงิน, การปรับข้ึนของราคาน ้ามนั หรือการปรับข้ึนของภาษีสนามบิน 

• บริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร และอ่ืนๆไม่อาจจะรับผดิชอบต่อปัญหา นดัหยดุงาน  
ความล่าชา้ของสายการบิน,การจราจร,การปฏิวติั,ภยัธรรมชาติ,การสูญหาย หรือเหตุสุดวสิัยท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของบริษทัฯ และจากเหตุดงักล่าวรายการท่องเท่ียวจึงสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม หากไม่
สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมไดจ้ะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหาสถานท่ี
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เท่ียวอ่ืนท่ีใกลเ้คียงมาแทนตามความเหมาะสมและข้ึนอยูก่บัเวลา โดยขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้
แต่ยงัคงมุ่งรักษามาตรฐานการบริการท่ีดีเพื่อใหท้่านเกิดประโยชน์มากท่ีสุดในสถานการณ์นั้นๆ   

• บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เขา้-ออกประเทศดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกอง
ตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  

• บริษทัฯไม่อาจคืนเงินหากท่านไม่รับประทานอาหารบางม้ือ หรือไม่เท่ียวบางรายการเพราะเป็นการเหมาจ่าย  
• ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท  กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย7 วนัก่อนการเดินทาง 
• พนกังาน,มคัคุเทศก ์และตวัแทน ไม่มีสิทธ์ิใหค้  าสัญญาใดๆทั้งส้ิน นอกจากมีเอกสารท่ีลงนามโดยผูมี้อ  านาจใน

บริษทัฯก ากบัเท่านั้น 
• บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบต่อการช ารุดหรือสูญหายของทรัพยสิ์นส่วนตวั อาทิ เช่น หนงัสือเดินทาง,โทรศพัทมื์อถือ 

กระเป๋าเดินทาง, กระเป๋าสตางค,์ กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ 


